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Un projecte educatiu de:

Sinopsi
La Laura ha deixat de ser la burla de la classe, però ara ho és la
Clara i tot per culpa seva. Per això, decideix parar els peus a la
classe, ser sincera per primer cop i exposar com se sent als seus
companys.

Temes en el capítol
•
•
•
•
•

Les amistats de veritat.
Donar la cara pels altres.
Les disculpes sinceres.
Enfrontar-se als problemes amb diàleg com a solució.
La comprensió i visió de la realitat per part dels adolescents.

Activitats
Prèvies al visionat amb interacció dels alumnes
en veu alta a classe
• El/la professor/a recorda alguns dels punts tractats en la darrera sessió.
• S’analitza el títol del 5è capítol i es preveu de què anirà: Aquí estic.
• Es proposa que els alumnes, en grups reduïts, escriguin propostes de com creuen
que acabarà la websèrie (després de veure el capítol, els llegiran en veu alta i
compararem què havien posat amb què ha passat).

Després de la projecció del cinquè capítol
Els alumnes llegiran en veu alta què havien proposat ells com a final. El/la professor/a debatrà amb ells per què havíem escrit aquell final i si creuen que és més real
que el que ens proposen a la websèrie.
Posteriorment, es plantegen les següents preguntes:
• Quins personatges de la història et sembla que tenen una conducta positiva?
• Quins personatges et cauen bé, i quins et resulten antipàtics?
• Segur que no t’has identificat amb la Míriam ni amb l’Andrea. Per què?
• Què penses de la seva conducta?
• Has reaccionat així en alguna ocasió?
• Penses que es pot rectificar?
El docent farà entendre als alumnes que qui assetja un company és com un
d’aquests personatges. També haurà de destacar la importància que el centre escolar sàpiga dels esdeveniments d’assetjament per poder actuar.

Treball en equip
• Dissenya en grup una campanya amb diversos cartells amb eslògans per
evitar l’assetjament a la teva escola.
• Fes una infografia sobre l’assetjament amb què has après amb aquesta
sèrie.
El treball pot ser interdisciplinari, avaluable entre diverses matèries: llengües,
plàstica, ètica...
Web de recolzament:
http://wwww.vozpopuli.com/temas/especiales/acoso-escolar/

Conclusió final
El/la professor/a recollirà el resultat del treball tot fent un resum de la situació,
prenent com a punt de partida el treball dels alumnes i en els temes que han
anat sorgint al llarg dels diferents debats. Mirarà de fer destacar les aportacions positives i els valors que impedeixen aquest tipus de comportament.

